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Prosciuttorulle med rostad paprika och basilika 35 kr ex moms
Role of prosciutto with pepper and basil 35 SEK ex VAT

Getostcrème med kokt gulbeta 35 kr ex moms
Goat cheese cream with boild yellow beet 35 SEK ex VAT

Rökt renstekscheesecake 35 kr ex moms
Smoked reindeer cheesecake 35 SEK ex VAT

Tartelett med Öjeby kräftröra 35 kr ex moms
Tartlet with Öjeby crayfish mix 35 SEK ex VAT

Västerbottensmuffins med sikrom och gräslökscrème 35 kr ex moms
Muffin with Västerbottens cheese, roe and chive crème 35 SEK ex VAT

Kallrökt lax på kavring med äpple- och fänkålschutney 35 kr ex moms
Cold smoked salmon on rye bread with apple- and fennel chutney 35 SEK ex VAT

Gazpacho på gurka med rostade dillfrön och marinerade räkor 35 kr ex moms
Gazpacho on cucumber with roasted dill seeds and marinated shrimps 35 SEK ex VAT

Kavring med mandelpotatis och gubbröra 35 kr ex moms
Rye bread with potato and an egg and anchovy salad 35 SEK ex VAT

Lättrökt anka och inlagd pumpa på fruktbröd 35 kr ex moms
Lightly smoked duck and pickled pumpkin on fruit bread 35 SEK ex VAT

Potatisterrin med löjrom och crème fraiche 45 kr ex moms
Potato with roe and crème fraiche 45 SEK ex VAT

Pumpernickel med Kalix löjrom, smetana och rödlök 45 kr ex moms
Pumpernickel with roe from Kalix, sour cream and red onion 45 SEK ex VAT

VARMA INSLAG / WARM PIECES 

Mangomarinerat kycklingspett med sesamdipp 45 kr ex moms
Chicken skewers marinated in mango and served with a sesame dip 45 SEK ex VAT

Minipizza med lufttorkad skinka och chèvre, ruccola och honung 40 kr ex moms
Mini pizza with Prosciutto and  Chèvre, arugula and honey 40 SEK ex VAT

Parmesan- och pankogratinerad grönmussla 45 kr ex moms
Green mussel gratinated in parmesan and panko 45 SEK ex VAT

Pulled pork quesadilla med cheddarost och chili 45 kr ex moms
Pulled pork quesadilla with cheddar and chili 45 SEK ex VAT
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Alla priser är per person och presenteras exklusive moms. Meny och dryckesval skall  
vara oss tillhanda senast två veckor före bokat evenemang. Detta för att vi skall ha möjlighet  
att säkerställa att de råvaror och drycker som ingår i era menyer finns tillgängliga. Skulle detta  
inte ske förbehåller vi oss rätten att förändra meny och dryckesalternativ beroende på tillgång.

För bästa möjliga service och kvalitet ber vi er att enas om en av menyerna till samtliga i  
sällskapet. Självklart tillgodoser vi era önskemål gällande annan mat för personer med allergier  
eller avvikande kost. Vi ser fram emot att få ta emot er beställning. Välkommen!

AVBOKNINGSREGLER FÖR MINSKAT ANTAL  
AV FÖRBESTÄLLD FÖRTÄRING
Mer än 30 dagar före ankomst: 
100% av bokat antal kan avbokas kostnadsfritt

30 — 14 dagar före ankomst 
15% av kvarvarande antal kan avbokas kostnadsfritt

13 — 3 dagar före ankomst 
5% av kvarvarande antal kan avbokas kostnadsfritt

Mindre än 3 dagar före ankomst 
Debiteras 100%

All prices are per person and are presented exclusive of V.A.T. Menu and beverage orders 
should be sent to us at a minimum of two weeks prior to the scheduled event. This to make sure we 
can guarantee the availability of the ingredients and beverages included in your selections. 
If we do not receive your order two weeks prior to the event, we reserve the right to change  
the meal and beverage options depending upon availability. 

For the best possible service and quality we ask that you agree upon one of the menu options for everyone in 
your group. Naturally, we will accommodate your wishes regarding allergies or a restrictive diet. We are looking 
forward to your booking. Welcome!

CANCELLATION POLICY FOR REDUCED NUMBER OF
PRE-ORDERED FOOD AND BEVERAGE
More than 30 days prior to arrival: 
100% of the booked number can be canceled free of charge

30 - 14 days prior to arrival 
15% of the remaining number can be canceled free of charge

13 - 3 days prior to arrival 
5% of the remaining number can be canceled free of charge

Less than 3 days prior to arrival 
100% will be charged
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